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REGULAMENTO - TRILHOS DO JAVALI 2016 

 

1. Descrição das provas/organização 

Os Trilhos do Javali é um evento desportivo de Trail Running, que irá decorrer nas 
encostas da do forte de são Felipe a 10 de Dezembro de 2016, e que será composto 
por 2 distâncias de Trail Running,provas competitivas : 25 e 15 Km e um evento 
designado por Trilhos Junior. 

O evento Trilhos do Javali é organizado em parceria pela Associação de Moradores do 
Casal das Figueiras (AMCF) e pela Associação de Atletismo Lebres do Sado. 

As provas percorrerão trilhos e estradões de terra batida nas encostas do forte de São 
Filipe (Setúbal) com início e fim junto da sede da Associação de Moradores do Casal 
das Figueiras (Casarão). 

 

2.Prova 

i. Altimetria da Prova 
 

a) Trilhos do javali 25 km:  
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b) Trilhos do javali 15 km:  

 

ii.  Programa / Horário 

A prova terá início nos horários abaixo indicados no dia 10 de Dezembro de 2016, na 
Sede da AMCF, independentemente das condições climatéricas que se façam sentir. 

a) Trilhos Junior: 9h00 
b) Trilhos do Javali 25 km: 10h00 
c) Trilhos do Javali 15 km: 10h30 

 
 

iii. Material Obrigatório 
 
 

a) Trilhos do Javali 25 km: 
 

 Dorsal – deve ser colocado no peito ou abdómen e visível durante todo 
o percurso; 

 Mochila tipo “camelbak” ou cinto; 

 Depósito de água com capacidade mínima de 1L; 

 Copo (a organização não cederá copos nos abastecimentos); 

 Manta de sobrevivência; 

 Corta-vento; 

 Apito; 

 Telemóvel operacional. 
 

 
b) Trilhos do Javali 15 km: 

 
Não existe material obrigatório no entanto aconselha-se a utilização 
do mesmo material obrigatório para a distância da distância de 25Km. 
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iv. Como chegar: 
Rua Associação de Moradores Casal das Figueiras (Setúbal) 
Coordenadas GPS: 
38⁰52’60.52’’N 
8⁰    2 .23’’  

 
 

4. Inscrições 

inscrições estão a cargo da AMCF e serão efectuadas através da plataforma de 
inscrições em www.trilhoperdido.com e serão pagas através do método de referência 
multibanco. 

A veracidade dos dados fornecidos é da responsabilidade do participante, salientando-
se a incia da exatidão dos mesmos para efeitos de seguro. 

Qualquer assunto deverá ser dirigido à organização através de email 

amcf.arrabidatrail@gmail.com. 

 

a. Tipologia de inscrições 
 

i. Trilhos do Javali 25Km (aproximadamente)  
ii. Trilhos do Javali 15Km (aproximadamente) 

iii. Trilhos Junior 
 

 
b. Valores e períodos de inscrição 

Ao inscrever-se, o atleta está implicitamente a concordar na íntegra com o 
presente regulamento. Cada inscrição é pessoal e intransmissível. 

http://www.trilhoperdido.com/
mailto:amcf.arrabidatrail@gmail.com
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i. Valores de inscrição até 6 de Novembro de 2016: 
 

a) Trilhos do Javali 25Km – 15 euros 
b) Trilhos do Javali 15Km – 12 euros 
c) Trilhos Júnior – Grátis 

 
 

ii. Valores de inscrição de 7 de Novembro até 27 de Novembro de 2016: 
 

a) Trilhos do Javali 25Km – 18 euros 
b) Trilhos do Javali 15Km – 15 euros 
c) Trilhos Júnior – Grátis 

Qualquer dúvida deverá ser remetida para  amcf.arrabidatrail@gmail.com 

c. Condições devolução do valor de inscrição 
 
Após confirmação da inscrição, não é possível o seu cancelamento nem o 
respetivo reembolso do valor pago.  
 
É permitida a transferência de inscrições, através da alteração do seu titular até 
ao dia de fecho das inscrições.  
 
Os pedidos de transferência têm obrigatoriamente que ser realizados para a 
organização através dos contactos presentes neste regulamento. 
 

d. Limite de inscrições 
 

a) Trilhos do Javali 25Km – 350 inscrições 
b) Trilhos do Javali 15Km – 350 inscrições 
c) Trilhos Júnior – ilimitado 

 

5. Condições de participação 

a) Trilhos do Javali 25Km 
A idade mínima para participação na prova é de 18 anos 
 
b) Trilhos do Javali 15Km  
A idade mínima para participação na prova é de 18 anos 
 
c) Trilhos Júnior – Grátis 
Dos 6>16 anos 
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d) Condições físicas e mentais 
 

i. Cada atleta deve ter plena consciência da necessidade de possuir a 
condição física adequada às características desta prova de exigência, que 
alia a dureza do terreno ao desnível do mesmo.  
 

ii. Cada atleta deverá aferir das suas capacidades reais de autonomia em 
montanha que lhe permitam reagir adequadamente na gestão de 
problemas intrínsecos a este tipo de provas, como sejam a fadiga 
extrema, os problemas digestivos, as dores musculares e articulares e as 
lesões. 

 

iii. Em qualquer momento, antes da realização da prova ou durante o 
decurso da mesma, a organização reserva-se ao direito, se assim o 
entender, de afastar um atleta caso este apresente algum sinal de 
patologia que coloque em causa a sua saúde e o seu bem-estar. 

 

iv. Tempo máximo para realização da prova:  
 

 Trilhos do Javali 25Km: 4h15m  
(Tempo limite no último abastecimento 3h45) 

 Trilhos do Javali 15Km:2h45m  
(Tempo limite no abastecimento (1h45) 

 Trilhos Junior: Sem limite 
 

e) Colocação do peitoral 

O peitoral é pessoal e intransmissível, devendo o mesmo ser colocado de 
forma bem visível. 

 
f) Regras e conduta desportiva 

Um atleta será punido com desclassificação no caso de incorrer numa das 
seguintes condutas: 

 não cumprir o presente regulamento; 

 não passar no controlo de partida; 

 não efectuar o percurso na totalidade; 

 deitar lixo no trilho ou desrespeitar o meio ambiente; 

 recusar-se a apresentar o peitoral; 

 não transportar consigo o peitoral durante a totalidade da prova, ou 
fazer alterações ao mesmo; 

 ignorar as indicações da organização; 

 revele algum sinal de conduta antidesportiva; 

 recuse prestar auxílio a outro participante em dificuldades; 
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 Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela organização; 
 No decurso das atividades, deverão ser adotadas as seguintes BOAS 

PRÁTICAS:http://www.icnf.pt/portal/turnatur/resource/docs/codigo-de 

conduta Recomendamos que consultem as mesmas. 

 

 

g) Penalizações/ desclassificações 

Será penalizado ou desclassificado todo aquele que: 

 Não transporte consigo o material obrigatório (desclassificado) 

 Não complete a totalidade do percurso (desclassificado) 

 Deteriore ou suje os locais por onde passe (desclassificado) 

 Não leve o peitoral bem visível (desclassificado) 

 Alteração do peitoral  (desclassificação) 

 Ignore as indicações da organização (penalizado em 1 hora) 

 Tenha alguma conduta antidesportiva (desclassificado) 
 

6. A inscrição na prova inclui 

a. Trilhos do Javali 25km 
 

 Peitoral;  

 Seguro desportivo; 

 Manquito; 

 Abastecimentos no decorrer da prova; Km8, Km18 e no final (poderá 
sofrer alterações); 

 Prémio participação a todos os atletas; 

 Refeição leve. 
 

b. Trilhos do Javali 15km 
 

 Peitoral;  

 Seguro desportivo; 

 Manquito; 

 Abastecimentos no decorrer da prova; Km8 e no final (poderá sofrer 
alterações); 

 Prémio participação a todos os atletas; 

 Refeição leve. 
 
 
 
 
 

http://www.icnf.pt/portal/turnatur/resource/docs/codigo-de%20conduta
http://www.icnf.pt/portal/turnatur/resource/docs/codigo-de%20conduta
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c. Trilhos Junior 
 

 Peitoral;  

 Seguro desportivo; 

 Buff ou t-shirt; 

 Refeição leve. 
 

Nota: No final dos eventos a organização disponibiliza banhos nas Instalação 
da AMCF, junto do local de partida e chegada.   

7. Secretariado da prova/ horários e locais 

O secretariado funcionará na sede da AMCF das 7h:00 até 15 minutos antes de cada 
uma das provas do dia 10/12/2016. 

8.  Prémios 

a. Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados da Geral; masculinos e 
femininos. 
 

b. Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados de cada Escalão 
masculinos e femininos de acordo com a descrição abaixo: 
 

i. Trilhos do Javali 25Km: 
 
Geral 
Sub23 18 aos 23 
Séniores dos 24 aos 39 anos (Séniores) 
dos 40 aos 44 anos (V40); 
dos 45 aos 49 anos (V45); 
dos 50 aos 54 anos (V50); 
dos 55 aos 59 anos (V55); 
dos 60 aos 64 anos (V60) 
 

ii. Trilhos do Javali 15Km: 
 
Geral 
Séniores dos 18 aos 39 anos (Séniores) 
dos 40 aos 49 anos (V40); 
dos 50 aos 59 anos (V50); 
dos 55 aos 59 anos (V55); 
 60 > anos (V60) 
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iii. Trilhos Junior 
 
Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados de cada Escalão 

 
c. Serão atribuídos às três (3) primeiras equipas contando os três (3) primeiros 

atletas independentemente do género ou escalão nas distâncias de 25 e 15Km; 
 

d. Os prémios serão entregues na cerimónia a realizar após a chegada do último 
atleta. 
 

9. Prazo para reclamação de classificações 

As reclamações deverão ser dirigidas por escrito ao secretariado da prova no prazo 
máximo de 1 hora após a chegada do último atleta. 

10. Direitos de Imagem 

A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante 
autoriza aos organizadores da prova a gravação total ou parcial da sua participação na 
mesma, pressupõe também a sua concordância para que a organização possa utilizar a 
imagem do atleta para a promoção e difusão da prova em todas as suas formas (rádio, 
imprensa escrita, vídeo, fotografia, internet, cartazes, meios de comunicação social, 
etc.) e cede todos os direitos à sua exploração comercial e publicitária que considere 
oportuno executar, sem direito, por parte do atleta, a receber qualquer compensação 
económica. 

11. Casos Omissos 

Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora, de 
cujas decisões não haverá recurso. 

12. Parceiros 

 

 

 

13. Apoios 
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